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  ین جاف حسه... با کورته ی  ڕه  الپه  نیوه3مک بۆ  وه ورتهک
  
ردی جیا   س سه به دووناوی خوازراو وه و وبه خوازراو ناوکی نه  به ڕه  الپه مۆ س نیوه ئه

  وه م دانه نجیان بۆالی وهر  سه وه ویت بو کرابوونه  سایتی کوردستان نتی خۆشه له جیا که
م  سیهوورلری  قدیدهه نازناوی مه م به  ودووه  مه حه خاهناوی   بهم هک یه ویش ڕاکشام ئه

  .  حه نازناوی ئه به
  . م  وه  ناچار بووم بمه  بۆیهکانیاندا نووسینه  له زۆر الواز بوون ڕزه  بهم س ئه 

م   وه ری بیوه  ده چوار کۆپله  به  که  مه حه خاهی  ڕه  الپه و نیوه  ئه تا پم باشه ره سه
  .  وه مه بده

بکات یان نا چی  یدقادر پاکانه مال سه که. بن ناوی د له  مه حه خاهمدا  که ی یه کۆپله له 
  :ت ئه... گۆڕت؟؟ ی ده که فاندنه له
  

هاش  وه!بت مان ههشی شۆڕ وه سانه ی داچوون وهه نجا ساه زموونی په  ئه کاتک ئمه
  هایی کشه به و ڕاناگرین و تۆزقا له م وئه لۆکی ئه وقسه سانایی گوێ بۆقسه به
یاخود ، کوردستاندا  له رو شون کردنی تاکی کورده ب سه  که وه ینه مناکه ش که که کیه ره سه

  . !! ش زۆره ونمونه) تیدا حیزبایه (ژر ناوی تیرۆرکردنی له
  یره الی منیش سه ڕاستی له ؟؟به  یهکی ره ی سه  بم کام کشه  حمه خاه بت به تا ئه ره سه 

یای پووچ و درۆ چنین  ند خه رچه و بت هه  ڕای ئه وه ڕۆشنبیر بزانت ئه سک خۆی به که
و یاندا بردوون  ه هه  و به سی تکداوه روونی زۆرکه کان ده  دۆڕاوه په ستراوی چه به وهه
کار  رزه  ههزموونو سانی ب ئه که  لهکارھا ن وان ته م من پم وابوو ئه بهیان پکردوون  ه هه
 ژر ڕکفی  وه چنه وانیش ئه ر و شاعیر بزانن ئه نووسه سانکیش خۆیان به مزانی که ن نه که ئه

  .  دۆڕاوانه درۆزنه و درۆی ئه
مان  هه ی بت له واکه  ڕه سک دسۆزی کورد بت دسۆزی کشه بت که کیتر چۆن ئه الیه له 

  رمی کوردستان به بژراوی هه رۆکی هه م سه رو شاعیر بزانت به نووسه هکاتدا خۆی ب
کۆتایی . نوان جنو فرۆشکو بتاوانکدا بت له کی نه یه تیرۆریست وبزانت و هیچ پوانه

توانت  وروپایت ک ئه ئه ؟؟ تۆ له  حمه رێ خاه پرسیارک دنم ئه  به یه م کۆپله ئه
ستت و تاوان  به رۆکی دانمارک هه نووسین درۆو بووختان بۆ سه نابت به دانمارکی الی جه له

و  هشۆڕشگ نهرۆکی دانیمارک  کاتکدا سه له، وترت گوڵ کاتریشی پنه  پای و له بخاته
کی  پناوی خه  له خونکیشی ڕژاوه دۆپه و نه مارک ماندوو بووهلی دان مرک بۆ گهکاتژ نه

رمی کردستان بدات ودرۆو  رۆکی شۆڕش گی هه سه مال جنو به که. تاکو د. دانمارکدا
  . کات  نهدال گه ی له وه ک لپرسینه ستت و هیچ یاسایه به ی بۆهه نده پووپاگه

  :ت  ئه  حمه یدا خاه که ڕه می نیو الپه ی دووه  کۆپله له 
  
 قوربانی تا  بته کی کورد ئه و خه هو پۆگرامی بۆ داڕژراو یه  په مژه ش زۆرله یه ودیارده ئه
یان  تیرک ده تی خۆیان بپارزن و به سه ده) تی کوردی سه ده (رووپشتی نگ و گوویی ده گه

  کتری وله دووژمنی یه ن به تی کوردیش بکه سه مانکاتیشدا کوردو ده هه له،  بشکنن نیشانه
  . ن بکه  خۆیان و دوژمنانیش پیادهکانی دا پیالنه باییه  و ناکۆکی وناته ی ئه سایه
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ر   بم نووسه  مه حه خاه  دا به  نووسینهیب ده  ئه  دوور له ربینه م ده می ئه وه بت له ئه 
  ر به رانبه تی به تایبه بی نووسین بنووست به ده  ئه س دوور له  هیچ که ر به رانبه نابت به

  وه،  ره الی زنگه دری ز له ت قه نانیش ئهیم پش هاوزمان وهاو نیشتمانانی خۆی به
  . !!یت؟؟ که  ئه  درونه وه ر ئه چیش بچنیت هه

 بۆکورد کوژی و وپروگرامی هی زانیت ک په یت ئه که نه ه ر خۆت هه گه  ئه مه حه خاه وه 
ی جنو ک ک خه تا ئستاش کۆمه وه دات ئه ی پئه و تاکو ئستاش درژه ی داناوه نده گه

رکی  مسه ند جه ر سایتی کوردستان پۆست و ناو ڕکخراوی چاک وچه سه فرۆشی خستووه
پالنی  وه،  وه خشنه ستن وجنو ببه به تی هه  درۆو بووختان بۆڕبازی کوردایه تریش که

  . !!کیتر؟؟ ک خه  نه یان کردووه وان پیاده ر ئه درژایی مژوو هه دووژمنانیش به
  :نووست  ئه  حمه یدا خاه که ڕه می نیو الپه یهی س کۆپله له 
  
ر  سه  له بت و پرده ک و دوو ئاشکراده نجام بدرت یه  ئه جۆرهو  رکارک له هه مۆ م ئه به
 لۆجیای  کنه دنیای ته،  یاندووه نجامی گه ئه  به مارت که ده ههش  شه  ڕه وانه و ناوچه ئه
  . ر سه کرته بت و کوی نه تی هه سه گاش ده کی ناو کۆمهتا  که مۆ کارکی وایکردوه ئه
ید  مال سه که، ت  لت نایه  چونکه یت باشه که  نه شه ڕه نابت هه جهم  شیان پت ئه مه بۆئه 

، سکیتر ک که  نه یاندووه گه نجامه و ئه  وخۆی خۆی به  نۆشیوه شیمانه قادریش خۆی جامی غه
  ته و بابه  ڕووداوک له ر جۆڕه  هه سنووری خۆتاندا بدون چونکه لهنابیشتان  داواکارم جه

  . !!؟؟ رتان ماه سه له
  :ت  ئه  مه حه خاهم وکۆتاییدا  ی چواره کۆپله له 
  

   که وه ک بکاته رگایه م توانی ده به.  وانه پاه) مال که. د (  که نیه وه ستم ئه به دا مه لره
ی کردبت یاخود  وکاره ژیری ئه له) مال که. د(، وین بوو تووخنی بکه بۆمان نهی کورد  ئمه
گری   بم مرۆڤک هه  که وه  قورسه و باره  ژر ئه رگیز ناچمه من هه  که وه ه مفامی و هه که له
.. هتدسیاسیداواری یاز دوکتۆرا له) 2 (و) ستوری یاسای ده دوکتۆرا له) (1 ( دوکتۆرا بت2
تی  و توانیویه که ویش قوربانییه توانم بم ئه م ئه به،  کردوه  نه و کاره رکی به  و ده مفامه که
  کاره ر پشت و چیتر چاو له  سه تی کوردی بخاته سه ده گرتن له خنه رگای ڕه ده

ی سیاسی وئیداری و شۆڕشی  نده گه ی بهیکۆتاپۆشرت و  ت نه سه کانی ده ژراوژره
  .. کی نوێت بۆشۆڕشبات ب تای خه ره و سهن بھنرت  درژخایه

  
مال   شانی که ته واوی خۆی بردووه ته م و کۆتاییشدا به ی چواره کۆپله  له  مه حه خاه 

بت  ر ئه  وای ده  چونکه وه و تاوانه  قابی ئه ته مال خۆی خستووه ک که ویش وه یدقادرو ئه سه
ر کاری ژراو ژری  سه ی له رده هر پشت وپ  سه ته وان خستووه رگای بۆئه مال ده  که که
تی کردنی  مای دژایه ته ها به روه  وهه وه ته داوه سعود بارزانی هه ی کورد ڕزدار مه رکرده سه

نابی  بھنرت وجه شۆڕش وت کۆتایی به یه و ئه مانه که له ی گه شۆڕشی ڕزگاری خوازانه
....   تازه وه ڕکوژابووه شه (ت پشینانی کورد ئه.  بکاتمان بۆ بت شۆڕشی نو  مه حه خاه

یدا  که نهپی و هش ب  حمه نی خاه مه و ته شۆڕشدایه  له ساه 50وردکاتک ک) ڕا گه بۆدار ئه
ی چل  ماوه ر له گه  ئه ست ساه  شه منی زیاتر له  ته رشیفی کوردستان نیتدا دایناوه ئه  له که

  ئیتر تازهشۆڕشگبن ن  شداری بکه شۆڕشدا به تان توانیبت له نابتان نه سای ڕابردوودا جه
رموون  ر دسۆزی کوردن فه گه ت وچاکسازی ئه  خزمه نھا ماوه  ته ر چووه سه شۆڕش کاتی به
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ون   فریای شۆڕش بکه م تازه ڕ ناکه نا باوه  ده یه کی دسۆز ئاوه  بۆ خه که یدانه  مه وه ئه
نابیشتان  نی جه م تمه  و هه رچووه سه کوردستاندا کاتی به اری لهکد م شۆڕشی چه  هه چونکه

  . !!ی چیاکانی کوردستان بگرت؟؟ رماو سۆه و سه ی ئه رگه  تا به ماوه  نه وه ره به ی به نده وه ئه
 وخۆشی  کو درۆی کردووه ر پشت به  سه ته رگای خستووه ده و نه ی گرتووه خنه  ڕه مالیش نه که 

ر  کان و هه ڤزیۆنه له ی ته ر شاشه  سه هتشدا ب م ماوه  هیوادارم له مانهشی رۆکانی پهد ئستا له
ش  ی ئوه  پووچانه و پشتگیریه ی خۆی وئه یانهۆو در م میدیاکانیشدا ئه رده به ی لهۆمی خ ده به
 ساوی یا  چوار چوه کانتان له ینهنابیشتان نووس کۆتاییدا هیوادارم جه له،  وه درۆبخاته به
  . !!؟؟ یه ک باجی خۆی هه یه ه  گشت هه چت چونکه ر نه دهبی نووسین  ده ئه
  
توانم بم   ئه و وڕاوانه نی ئه ڕاستی خاوه به کهولری  نازناوی میقداد هه سکیتریش به که 

خۆشک تووشی  ک درون نه وت وه یه  دت و ئه دیوه رنه ویستی هه ولری درین وخۆشه هه
ی پووپووچ و دوور  ندک وته  هه وه ولری بکاته ی هه هجه  السایی له  وبوایه ووهستریا ب هه
فیقی تحسین  ڕه تاح به مال فه کو جه کی ماندووی وه یه رگه و پشمه ستووه به ڕاستی هه له

بت گورزی کاک  نابیشت ئه  جه  بم دیاره دۆڕاوه سه و که بت به ژمرت ئه وکوک ئه
 بن  ر به رانبه و بزی به  خۆتت بز کردووه و جۆره اح تان خواردبت وابهت مال فه جه
ی  ئوه زن به ولری هۆالکۆ به  هه و مناره ولری شاری قه یت هه که ی هولری ئه هجه له

  .  لر بکات خۆی بزه هه ی بزی به وه بز بزناکرت ئه
  
ش کورد بوون کاتی خۆشی  وانه نۆک ناوت هناون ئه تۆی بزو ترس ش که سانه وکه ئه 

ڕی براکوژی  وانانی شه و پاوان خوازی پاه ر ئیھانه به م له  بوون به رگه پشمهندکیان  هه
و  تی خۆیان ئه رامه  که رگریکردن له ر و بۆ به  به تیان گرته یانه ناچاری ڕگای خه  به وانه ئه

وتنی  رکه پناوی سه  له ڕی براکوژی که کانی شه ۆ باڵ سوره تی هه بژارد دژایه ڕگایان هه
ست  سیان ده گرکه  ئه بیره  باشمان له ئمه، سوتاند  ئه وه وشکیان پکهڕو  کاتی خۆیاندا ته

ل براو هاو بیروڕای خۆیاندا  گه ڕیان له دا و شه  ئه وه خۆیانه ک دووپشک به  وه و تایه که نه
ک  خۆشی وه ق نه زاران ئه هه  به و دنیابه ر چاوه به سمان له مووکه ه مژووی ه ئمه، کرد ئه

ت  تی خیانه کان بشونت و خیانه ر تۆزک مژووی ڕاستی ڕووداوه ده قه تۆ ناتوانت به
، مان و شۆڕشگ  قاره کیان بکات به خه ڕی براکوژی ون بکات و له کاران و مامۆستایانی شه

م درۆو  نابیشت ناتوانیت به  وجه ر چووه سه ک به چاوی خه کردنه ڕۆژی خۆ دنیا به وه
 گوک  کوردستان تاکه له کانیت نه وریه ڕیسواکردنی خۆت و هاو ده  له ت جگه بووختانه

ان کوردستان دیوارکت له ن ونه ر بکه هیدک مسۆگه ک بۆ مندای شه  دیناریه تاکه بنژیت ونه
کی  ک بۆ خه  نه  تاوانیشتان ئاشکرایه ستی پله اون ودهدۆڕ  ئوه،  وه چنرته ئه پھه

شتان  درژایی مژوی ڕه  به  ون نین چونکه وارانی کوردیش ئوه خونده  نه کو له ڕۆشنبیر به
چن   مه  ئیته ک ناوو نیشانتان دیارو ئاشکرایه یه ک به ڕی براکوژیدا بوون یه ی شه خانه له
کۆتاییدا دنیاتان  له، گۆڕن  مه کی ساده خه  وخۆتان له وه نه که ی مه  ئیمه وه ناوی خوازراوه به
می دادگای  ر ده به بت له ی براکوژی ئه ساه30ڕی  مانانی شه ی قاره  ئوه وه مه که ئه

درژایی  به  که  کورده موو کوڕه و هه کانتان وخونی ئه می تاوانه بن بۆوه مان ئامده که ته میله
ن  که  چای خۆتان قوتر نه جاباشتره، تتانتان ڕش رمانی مامۆستاکه فه ق وبه هناه  به30

کانیش  ه مووتان ناسراون و هه  هه  دنیابه ن چوونکه که کانتان قورستر نه وفایلی تاوانه
  . کانیان مان نه ر خاوه سه له
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  وه  ته گیڤ کردووهندک خۆی  دا هه ڕه الپه نیو  له حه ناوی خوازراوی ئه کیتریش بهس که 
نابت پیاویشیت  ر جه گه م ئه  ئه حه ئه من به، یال مۆریاسیدا  لهزڕ ر خوشکی به سه به

تر بزانیت و بیی  وره گه یال خان به له بت خۆت له ناوریت ناوی خۆت بنوسیت ئیتر چۆن ئه
ی ووا ناوی ته م به  به ند ژنیشه رچه هه یال له، یال  ڕزی له به نم وتیان خۆت مهرکا من براده

چ نوسینکی خراپ یان هیچ   هه نیم که وه ل ئه گه ند من له رچه نوست وهه  ئه وه خۆیه
 پیاوکی  بانی چونکه الل تاه رۆک مام جه تی سه تایبه هیچ کوردک بکرت به ک به بزیه

ۆ باڵ  کیتر ئستا هه الیه له وه،  مانه که وه ته موونه و جگای شانازی هه توانایه شۆڕشگو به
  ته واوی بووه ته  به نووسن بۆیه  ئه و پیاوه کان دژی ئه دۆڕاوه په ڕی براکوژی وچه کانی شه سوره

ویش   دژی ئه وه واوی خۆیه ناوی ته یال به م له به. مووکورد و هه جگای ڕیزو شانازی ئمه
،  بنوست وه ناوی خۆیه یالش به تا دژی له  ناوت هه حه چی ئه  که نوسینی نووسیوه

ی ۆ بۆخ حه نازناوی ئه یکی به  تاکو ئیمه ماندوو بووبت وه ستیه ده ر به دووکاتژم یه وانه له
یال پ ئازاترو   له چی خۆشی له بنوست که ک کی بچه یالیه کو دژی له تا وه ته کردووه

  ..  گیان حه ت ئه هامه  شهک  نه باییه هتنگی و کور به ش ده مه ئه.  تره وره گه
  ین جاف حسه

  ولر هه
27/11/2005   

   
   
   
    


